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CHAMANDO
O FUTURO
2018 foi um ano de grandes resultados!
Foi a consequência de um intenso trabalho de desenvolvimento
e de crescimento, assente numa dimensão formativa bem sustentada na cultura, na criação artística e na implicação social, pilares
que fazem parte do código genético da Casa Chapitô.
A nossa Escola de Circo certifica com qualidade reconhecida,
e é cada vez mais um passaporte para a vida profissional na área vasta
das artes do espectáculo.
Assistimos hoje ao surgimento de festivais de artes circenses, espectáculos vários, telenovelas, academias, projectos artísticos, que são organizados e/ou participados por inspirados artistas formados no
projecto Chapitô.
E serenamente percebemos que cumprimos! O Chapitô, desde
os anos 80, dedica-se à investigação, à pesquisa e à recriação da história do circo em Portugal, assente na vivência artística tradicional, mas
enriquecendo-a com uma dimensão mais contemporânea e de livre
criação, em diálogo estreito com muitas outras artes performativas.
Fomos nós que trouxemos para Portugal a experiência das
escolas artísticas lançadas nos anos 80 por Jack Lang, Ministro da Cultura em França, e foi aí que nos inspirámos para construir os
alicerces do que viria a ser a Escola de Circo do Chapitô.
Este passado fecundo chama um futuro que já é!
O novo ano de 2019 será um tempo marcado pela inovação no
pensar, pela ousadia no agir, pela superação do que nos separa
e nos reduz, pelo empenhamento de todos na mudança que urge.
Mudança que exige mais e melhor comunicação, mais proximidade e entrosamento, para que possamos garantir a qualidade na
criação, desocultando rotinas instaladas e fazendo de cada dia
uma aventura sempre nova e exaltante.
O circo é o nosso território de criação, a convocar muito e rigoroso trabalho intensivo! Aqui não há lugar para o desistir nem
para o adiar!
Por isso, no Chapitô tudo é urgente, tudo é precioso, tudo se liga
a tudo. Cada passo que damos, cada análise que fazemos, cada diálogo que mantemos, cada atenção que prestamos, seja na Loja, seja na
Oficina, seja no ensinar e no educar, seja numa reunião, seja num espectáculo, seja até nos momentos de lazer, a autenticidade e o profissionalismo têm que estar sempre presentes.
O que está em causa é demasiado importante para nós e para o mundo
– é o crescimento e a evolução das artes ao serviço da inclusão social, é a cultura de portas abertas, assente na pluralidade
acolhedora e na transdisciplinaridade fecunda, inspirando apresentações de circo cada vez mais inovadoras, quer nas artes quer nos ofícios,
marcadas por uma dramaturgia que dialoga com o virtuosismo de cada
artista, e que coloca as artes circenses no centro do que melhor
se faz no mundo das artes do espectáculo.
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Sublinhamos: ao longo de 40 anos o Chapitô tem formado e
preparado um “exército de artistas” capazes de enfrentar
todo e qualquer espaço, dos mais tradicionais aos mais inovadores. Tem aberto caminhos para muitos rumos, certificando e dando o
garante artístico, cultural, cívico e físico, a todos os que saem da nossa
Escola e pretendem dar à sua vida um destino profissional, não descurando também o apoio aos artistas emergentes.
É preciso continuar a caminhar, passo a passo mas seguros, animados e sustentados em tantos anos de caminhada, como se todos os
dias fossem dias de festa, numa dança partilhada para nunca mais esquecer, mesmo com incertezas, que “the show must go on”.
Tanta energia, tanta existência, tanto esforço, tanta resiliência, algumas desilusões, mas ainda toda a esperança!
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Que em 2019 essa esperança nos salpique com o seu aroma
forte e nos faça perdurar vivos e com muita energia positiva!... ou
não fosse eu uma respigadora de vidas!
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Em Janeiro, 2019 será eleito o ano do Grande R:

e
s
e

s
s

o
a

a
a

m

a
a
-

o
e
,
a
r

Reconstruir – Reabilitar – Reforçar – Reparar – Reanimar – Resguardar – Reintegrar – Rever – Revolucionar
Isto tudo, todos os dias
2019, Ano Revelação!

Teresa Ricou

PARA A ADELAIDE JOÃO
A Grande Artista que é a Adelaide João, deu
tanto ao país, tantos amigos convocou, tantos
aplausos mereceu e, ingratamente, tão esquecida esteve!
Foi num “Pranto de Maria Parda” que, como
apelo seu, me projectei de carrinha e amigos
para a apoiar numa das mudanças da sua vida –
deixar o seu 3º andar “a contar vindo do céu”,
para a Casa do Artista!
Era urgente, foi difícil, mas com a persistência e a resiliência de muitos amigos,
entre eles o enorme e
saudoso Raul Solnado
que logo se disponibilizou para ajudar,
permitiu que conseguíssemos proporcionar à Adelaide João o
acolhimento merecido
na Casa do Artista,
com a cumplicidade da Manuela Maria.
Montei o quarto ao seu gosto, com os seus
haveres mais próximos e significantes e, envolta em afeição por tantos colegas e amigos,
a Adelaide João pôde dormir descansada e está
bem!
Tudo o que restou dos seus haveres foi
guardado com zelo, até ao momento do
telefonema para que o Museu do Teatro ficasse
com o seu espólio: mil prémios, livros, objectos de estimação, fotos, recortes de jornais… Tudo aquilo que nos faz e fará sempre
lembrar a Grande Amiga, a Grande Mulher e a
Grande Actriz que é a Adelaide João!

COMPANHIA DO CHAPITÔ

HAMLET
Uma inadaptação a partir do
texto de William Shakespeare

24 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO
DE QUINTA A DOMINGO
ÀS 22H, NO CHAPITÔ

Decorrido praticamente um ano depois da estreia
de “HAMLET”, a Companhia do Chapitô regressa
finalmente a casa depois de mais uma extensa e
bem-sucedida digressão mundial. Após o excelente retorno da crítica e pela insistência do público em ter novamente “HAMLET” em cena (tendo
esgotado, logo no dia da estreia, os bilhetes
na sua primeira temporada), a Companhia do Chapitô volta a apresentar, de 24 de Janeiro a 24
de Fevereiro de 2019, esta inadaptação colectiva que promete algumas (boas) novidades na sua
encenação e interpretação.
“HAMLET” no TOP 10 das Melhores Peças de Teatro
de 2018 escolhidas por Rui Monteiro, crítico
da Time Out Lisboa: “com quatro corpos e uma
mão-cheia de gravatas, a Companhia do Chapitô
atira-se mais uma vez aos clássicos com uma
dramaturgia que não deixa pedra sobre pedra
deste monumento teatral, com o bónus do efeito
secundário do riso compulsivo.”
Para Helena Simões, crítica do Jornal de Letras: “É de novo Shakespeare (1564-1616) que a
Companhia nos convida a revisitar (…) o resultado é deveras excelente. (…) Cenas antológicas, como a do afogamento de Ofélia, (excelente
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e camaleónica Susana Nunes) (…). Sob o olhar
atento e a direcção artística de Cláudia Nóvoa, José Carlos Garcia e Tiago Viegas, os
bravos obreiros deste artefacto – os atores –
surgem concentrados, profundamente empenhados
e, de facto, criando um mundo hipnótico, num
tour de force que nos encanta e a merecer o
nosso forte aplauso.”
A mais recente criação colectiva da Companhia
do Chapitô - a 36ª do seu repertório - segue
as linhas mestras do texto original do escritor e dramaturgo inglês William Shakespeare,
mas propõe uma reflexão despretensiosa, mordaz e pejada de humor sobre vários aspectos
da realidade física e social. Neste “Hamlet”,
o enredo é transposto para a modernidade, fazendo uma analogia entre o outrora Reino da
Dinamarca, onde tem lugar a peça original, e
uma qualquer empresa multinacional dos tempos
actuais.
Com direcção de José Carlos Garcia, Cláudia
Nóvoa e Tiago Viegas e interpretação de
Jorge Cruz, Susana Nunes, Patrícia Ubeda e
Tiago Viegas, “HAMLET” ficará em cena no
Chapitô de 24 de Janeiro a 24 de Fevereiro de
2019, de quinta a domingo, às 22h00.

Criação Colectiva: Companhia Do Chapitô
Direcção: José Carlos Garcia, Cláudia Nóvoa e
Tiago Viegas
Interpretação: Jorge Cruz, Susana Nunes,
Patrícia Ubeda, Ramón de Los Santos/Tiago
Viegas
Direcção de Produção:
Tânia Melo Rodrigues
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Participação no Festival LEME
Nos dias 1 e 2 de dezembro, alguns alunos do
1º e 2º ano dos cursos de IAC e CenFa foram
assistir ao festival LEME, em Ílhavo, onde puderam participar em alguns espetáculos e conferências sobre circo contemporâneo e outras
artes performativas. Foram acompanhados pelos
Professores Diogo Andrade e Romeu Costa.

O CHAPITÔ NA DGESTE
No dia 5 de dezembro, deslocaram-se à sede
da DGESTE (Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares ) para inaugurar a sua Exposição de
Natal alguns alunos do 2º ano que abrilhantaram
o evento com as animações de natal desenvolvidas em aula. Neste evento estiveram presentes a
Diretora Geral dos Estabelecimentos Escolares
e a nossa Diretora, Teresa Ricou.
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Visita de estudo dos alunos de
CenFA ao Coliseu dos Recreio
Os alunos do 1º ano de CenFA tiveram a oportunidade de visitar o Coliseu dos Recreios, no
dia 5 de dezembro, no âmbito das disciplinas
de Matemática e Geometria Descritiva. Para
além de porem em prática conteúdos destas disciplinas, através da medição do diâmetro da
arena, os alunos assistiram ainda ao Circo de
Natal, em cena no Coliseu.

Aulas abertas
As Aulas Abertas, atividade dirigida aos encarregados de educação, e que pretende dar-lhes a
conhecer as várias competências desenvolvidas
pelos seus educandos ao longo deste primeiro
trimestre, teve lugar no passado dia 11 de dezembro, com início às 14 horas.
Enquanto que os alunos do 1º ano fizeram diversas demonstrações das técnicas já trabalhadas
em aula, os alunos do 2º ano apresentaram as
Animações de Natal, desenvolvidas no âmbito
dos Natais Sociais promovidos pelo Chapitô. Os
trabalhos realizados pelos alunos de CenFA do
1º ano estiveram expostos na nossa Biblioteca.
Este evento teve forte adesão por parte dos encarregados de educação dos nossos alunos.
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ACONTECEU
Exposição de Dossiês de PAP
na Biblioteca/ Bartô
Foi inaugurada, no dia 3 de dezembro, a Exposição dos Dossiês de PAP dos nossos alunos, na
Biblioteca/ Bartô. Através destes dossiês, podemos viajar e acompanhar o percurso de muitas
das nossas alunas e muitos dos nossos alunos
na Escola, percurso este que culmina com as
apresentações das suas Provas de Aptidão Profissional.

ALMOÇO DE NATAL DO CHAPITÔ
Uma vêz mais se cumpriu a tradição do
almoço de Natal da família Chapitô.
Foi pretexto para um animado convívio
que reuniu alunos, professores, colaboradores e as crianças do CAPPI.
Como não podia deixar de ser, depois
de bem comidos e bebidos, houve a habitual troca de presentes.

7

ACONTECEU
O CHAPITÔ NOS NATAIS DE ALMADA E DE
MONTEMOR-O-VELHO
A convite das respectivas Câmaras Municipais
as equipas de animação do Chapitô coloriram em
tons circenses os Natais daquelas duas localidades. Numa enorme tenda de circo, em Almada, milhares de crianças assistiram, maravilhadas, a um espectáculo cheio de ritmo e de
brilho. Em Montemor o castelo transformou-se
para receber a magia do Natal, numa mega produção com lotações esgotadas.

O CIRCO FAZ 250 ANOS
Mas está de boa saúde e recomenda-se...
Hoje transportámos do baú das memórias uma
fotografia antiga de uma das mais emblemáticas salas de Circo de Lisboa - Coliseu dos
Recreios
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ACONTECEU
ANIMAÇÃO C.A.S.A.
O “Natal dos Mundos“(Performance sobre Cabo
Verde e China) foi levado pelos alunos do 2º
Ano da EPAOE para o C.A.S.A. (Centro de Apoio
Social dos Anjos) para animar os Aniversários
dos utentes. O Chapitô tem vindo a marcar presença nas datas mais destacadas.
Os nossos jovens encheram o palco de circo e os
utentes do C.A.S.A. não ficaram indiferentes.
Toda a gente presente foi convidada ao palco ao
ritmo de canções natalícias.
A seguir a animação foi servido um lanche que
foi aproveitado para cantar os parabéns a vários utentes do espaço. Este momento de convívio foi muito bem animado pelos alunos. A
Teresa Ricou distribuiu bolo para toda a gente.
E desta forma tão animada despedimo-nos até o
próximo ano.

VISITAS COMENTADAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE LISBOA- 2018
Decorreu no Chapitô mais uma vez o Programa
Visitas Comentadas no ambito das actividades
de programação cultural com a Camâra Municipal
de Lisboa ,no dia 11 de Dezembro.
Foi no ambito
da continuidade da promoção
da aproximação do publico Senior
a espaços
culturais e locais de interesse na cidade de
Liboa que a Direção Municipal da Cultura acompanhou connosco esta tarde de Visitas Comentadas.Foi uma tarde alegre e muito interessante
a repetir futuramente.
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ACONTECEU

JULES, ALEX, ELISE E CLEMENCE
Bom estarmos juntos.
Que 2019 seja a grande surpresa

Há sempre amigos a reencontrar, o
GONÇALO RODRIGUES, e outros a descobrir,
o ANTÓNIO MARRACHINHO.
Bom estarmos juntos no início de 2019.

AMIGO TONY REIS
O grande Mágico.
A Ilusão, a memória dos tempos em que nos cruzámos com grandes mestres, nas pistas do Circo.
Um grande abraço,

TÉTÉ
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Montagem da árvore
de Natal do Chapitô
No dia 3 de dezembro, os alunos do 1º ano
de CenFa, sob a orientação da professora
de Cenografia, Marta Carreiras, montaram
e decoraram a tradicional árvore de Natal
chapitoneana, desta feita enfeitada com bolas de ténis por eles pintadas e decoradas!

Obrigado JOSÉ CARLOS REIS...

..

Apoio:

PROJECTO ANIMAÇÃO EM ACÇÃO-MALA
MÁGICA NOS CENTROS EDUCATIVOS
“A Christmas Carol”
escrito por Charles
Dickens em 1843, é
um dos contos de Natal mais conhecidos
da literatura, muitas
vezes
adaptado
ao teatro e cinema, e
foi o ponto de partida
para os espectáculos deste Natal nos Centros
Educativos da Bela Vista e Navarro de Paiva,
numa nova versão com outra roupagem... Real,
resultado do trabalho e empenho dos jovens e
adultos, convidámos as famílias e todos os
convidados a embarcar nesta viagem de redenção... Para que não precisemos de um susto
para valorizar o que é realmente importante!
Os espectáculos incluíram performances dos
ateliers de Artes Circenses, Narração Oral,
Rap, Acrobacia, Aéreos e Capoeira e adereços
construídos nos ateliers de Artes Plásticas e
Barro do Chapitô. Contemplaram a apresentação
de vídeos sobre as actividades desenvolvidas
ao longo do ano nos Centros Educativos e uma
actuação de dança das raparigas, preparada em
colaboração com o professor de Ed. Física. Os
convidados visitaram ainda a Exposição dos
ateliers de Barro e Artes Plásticas e apreciaram o Jornal “Os Pensadores”.
Que esta reflexão inspire os jovens para o
novo ano que se avizinha. Para todos, desejamos um 2019 cheio de energia e consciência…e
poucos assombramentos!

CAAPI
Foi nas suas oficinas de reciclagem que as
crianças do CAAPI (Centro de Acolhimento e
Animação para a Infância - João dos Santos)
construíram umas pequenas e belas árvores de
Natal. Com restos de cartolina e de papel de
alumínio, juntando umas bolinhas de plástico
perdidas e folhas caídas das nossas árvores,
e também com o seu engenho, criaram assim
estas lembranças que foram depois entregues
por toda a casa Chapitô, em mais um momento
de partilha e ternura que tanto caracterizam
esta quadra.

FORÇAS COMBINADAS
PERSPECTIVAS 14 de Dez. 2018 -14:30h
Centro Educativo Padre António
de Oliveira - Caxias
Como te sentes quando estás exposto ao olhar
do outro? Qual a sensação de estar em palco?
Estas foram as premissas iniciais deste espetáculo que vos apresentamos.

Temos vindo a desenvolver cada vez mais competências em várias áreas do circo: temos
trabalhado acrobacia, tecido vertical, trapézio, malabarismo, equilíbrios com rola-bola, globo e dança.
Ao trabalhar as artes circenses descobrimo-nos competentes e assumimos os outros como
parceiros.
Na Tenda do Chapitô, há um impulso de alegria
que transforma os dias. E, no isolamento do
nosso quarto, temos matéria para pensar e sonhar para além da rotina do quotidiano.
“Cozinhámos” este espetáculo, às vezes em
lume brando, outras em grande ebulição, mas,
depois de muitas peripécias, concebemos esta
“iguaria”, agora pronta a servir, e que partilhamos convosco.

TRUPE SÉNIOR

E se a Trupe sénior for mesmo um
“bando de velhas gaiteiras”

Afirmam-se assim, entre risadas e piscar de
olhos, duas dezenas de seniores, cheias de humor e de dignidade.
São pessoas vividas e vívidas, interessadas
em divertir-se, em passear, em aprender, em
defender o direito à participação activa e
cidadã, aos espaços públicos e aos espaços
performativos. Caracterizam-se não apenas pela
alegria e pelo brilho do olhar mas, também,
pela generosidade, pela facilidade com que se
expõem e arriscam em territórios novos e difíceis, como o das artes performativas e circenses.
Contacte-nos
através do telefone 218
855 550, do telemóvel 965 529 610 ou do
email:
trupesenior@chapito.org.

Horóscopo C
21/3

a 20
/4

Palhaço - Carneiro
Divertido, engraçado,
o palhaço leva alegria onde quer que vá.
A sua originalidade
está em destaque. Tem
alguma coisa de heróico. Tem um gesto gratuito e inútil, mas
soberbo. Não conhece
a falsidade pois trata-se de uma invenção
demasiado complicada
e mesquinha para ele.

21/4

a 20
/5

M
Monociclo - Touro
Estável e atencioso, o
monociclista sabe encontrar as coisas boas da
vida. Corajoso e energético, não gosta de perder
tempo. É independente e
adora a sua liberdade
mas precisa de ser admirado e apreciado.
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23/8 a 22/9

Acrobacia - Leão
Vaidoso,
orgulhoso,
honesto e nobre. O
acrobata tem sempre
em mente a ideia do
efeito que irá produzir e quer que este
seja sempre bom. Autoritário e energético, tem sonhos realizáveis.

Contorção - Virgem
É inquieta e trabalha,
trabalha, trabalha. A
contorcionista não se
permite parar, impondo
a si mesma uma rigorosa
disciplina. Está apaixonadamente presa às próprias estrutras.
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Corda - Sagitário
Entusiasmado, um pouco exaltado. Aventureiro,
caloroso,
descontraído e independente. Quem nasce
com este signo é encantador e corajoso.
São pessoas empreendedoras, capazes de
se atirarem de cabeça
para tudo.

T

22/12 a 20/1
Tecido - Capricórnio
Íntegro, justo e leal.
É um amigo fiel, trabalhador e divertido. Quer
fazer tudo na perfeição
e acredita que o resultado é mais importante
que os esforços.
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Circense

21/6 a 21/7
21/5 a 20/6

Lira - Caranguejo
Malabares - Gémeos
Sobe e desce, vira e
revira. Numa hora quer
uma coisa, noutra hora
quer outra. Gosta de
fazer várias coisas ao
mesmo tempo. Está sempre pronto a seguir o
vento. Assim é o malabarista.

23/9

Sensível, susceptível,
caseiro e sonhador.
Vê o mundo da melhor
forma. Não considera
as
responsabilidades
como pesos terríveis
que condicionam a sua
liberdade. Detalhada,
a lira é lírica dentro
do horóscopo circense.

23/1

a 22
/1

0 a
21/1
1

0

Arame - Balança
Equilibra-se com destreza e anda sempre à
procura da beleza. O
aramista por vezes é
um pouco exibicionista.
Trata bem da sua aparência e modo de vida.
Muito cauteloso, mas às
vezes faz parvoíces.
Precisa de demonstrar
as suas habilidades e
provar as suas capacidades para se dar bem.

19/2
21/1 a

Swing - Escorpião
Ele é terrível como
o fogo. Pode parecer
mau mas nem sempre é
o caso. Gosta de dominar, surpreender e espantar as pessoas. Em
consequência sente-se
incompreendido.
Ainda mais pois é julgado
pela sua aparência. O
swing é um signo quente no horóscopo circense.

20/3
20/2 a

Trapézio de Voos - Aquário
Grande idealista, lança-se em loucas aventuras e está sempre pronto a dar muito de si.
Tem a cabeça cheia de
ideias e truques engenhosos.
Simplesmente
para agradar, corre o
risco de prometar mais
do que pode. Assim é o
trapezista voador.

Trapézio parado - Peixes
Concentrado,
humano,
sensível. Inseguro e
sonhador está sempre
um pouco no mundo da
lua. Adora agradar e
possui uma enorme habilidade para isso.
Também se adapta muito
facilmente.

Participation in the LEME Festival

On December 1 and 2, some 1st and 2nd year students
from the IAC and CenFa courses attended the LEME
festival in Ílhavo, where they were able to participate in
some shows and conferences on contemporary circus
and other performing arts. They were accompanied by
teachers Diogo Andrade and Romeu Costa.

The chapitô in DGESTE

On December 5, they went to the headquarters of the
DGESTE (Directorate General of School Establishments)
to inaugurate their Christmas Exhibition some 2nd year
students who brightened the event with the Christmas
animations developed in class. This event was attended
by the Director General of School Institutions and our
Director, Teresa Ricou.

CenFA students’ study visit
to Coliseu dos Recreios

The students of the 1st year of CenFA had the opportunity
to visit the Coliseu dos Recreios, on December 5, under
the disciplines of Mathematics and Descriptive Geometry. In addition to putting into practice the contents of
these disciplines, by measuring the diameter of the arena,
students also attended the Christmas Circus, on stage at
the Colosseum.

Open Classes

The Open Classes, an activity addressed to parents and
caregivers of our students, which intends to show them
the various skills developed by the students during the
first trimester, took place on December 11, starting at
2:00 p.m.
While the first year students made several demonstrations of the techniques already worked in class, the students of the 2nd year presented the Christmas Animations. The works done by the students of CenFA of the 1st
year were exposed in our Library. This event was strongly
supported by our students’ parents.

PAP Dossier Exhibition
at the Library / Bartô

It was inaugurated, on December 3, the Exhibition of the
Professional Aptitude Presentation works of our students
in the Library / Bartô. Through these works, we can travel
and follow the path of many of our students in the School,
culminating in the presentations of their Professional Aptitude Presentations.
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Christmas Lunch

On December 13, the traditional Christmas lunch at
Chapitô was held, which brought together not only the
entire educational community, but also all the sectors that
make up this great project. It was a moment to talk and
spend time together, with the right to gifts given away by
our Santa and his goblins.

The Chapitô in the Christmas of
Almada and Montemor-o-velho

At the invitation of the respective City Councils, the animation teams of Chapitô colored the Christmas of those
two localities in circus tones. In a huge circus tent in Almada, thousands of children watched, in wonder, a show
full of rhythm and brightness. In Montemor, the castle
was transformed to receive the magic of Christmas, in a
mega production whose tickets sold out.

Circus celebrates its 250th birthday

But it is in good health and it is recommended ...
Today we transported from the chest of memories an
old photograph of one of the most emblematic rooms of
Lisbon Circus - Coliseu dos Recreios.

C.A.S.A Animation

“Christmas around the World” (a performance about
Cape Verde and China) was presented by our 2nd year
students at C.A.S.A (Anjos Center for Social Support) to
celebrate some people’s birthdays.
Our students filled the circus stage and everyone was invited to the stage on the rythm of Christmas carols. A
snack was served after the show.

Lisbon City Hall Commented
tours – Lisbon 2018

The Chapitô Program once again saw the Commented
Visits program as part of the cultural programming activities with the Lisbon City Hall, on 11 December.
The main goal was to promote the approach of the Senior
public to cultural spaces and places of interest in the city
of Lisbon. It was a joyful and very interesting afternoon
to be repeated in the future.

Building of Chapitô’s Christmas Tree
On December 3, students of the 1st year of CenFa, under the guidance of the Scenography teacher, Marta Carreiras, set up and decorated the traditional chapitonean
Christmas tree, this time adorned with tennis balls painted and decorated by them!
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“Animation in Action - Magical Bag”

Project at the Educational Centers
“A Christmas Carol”, by Charles Dickens, a tale often adapted
to the theater and cinema, was the starting point for the shows
of this Christmas in the Educational Centers of Bela Vista and
Navarro de Paiva, in a new version with another clothing ...
Real, the result of the work and commitment of young people
and adults , we invited the families and all the guests to embark
on this journey of redemption ... So that we do not need something that frightens us to appreciate what is really important!

Center for Childcare and Animation João dos Santos (CAAPI)

It was in their recycling workshops that the children of the
CAAPI (Center for Childcare and Animation - João dos Santos) built some beautiful little Christmas trees. With scraps of
cardboard and aluminum foil, together with some lost plastic
balls and leaves fallen from our trees, and with a sprinkle their
ingenuity, our children created these memories that were later
delivered to the different Chapitô sectors.

Hand to Hand

PROSPECTS - December 14, 2018 -14: 30h
Educational Center Padre António de Oliveira - Caxias
How do you feel when you’re exposed to the other’s stare?
What does it feel like to be on stage?
These were the initial premises of this show now presented to
you.
We have been developing more and more skills in various areas of the circus: we have worked acrobatics, vertical silk, trapeze, juggling and other techniques.
By working the circus arts we find ourselves to be competent
and recognize others as partners.
In the Chapitô Tent, there is an impulse of joy that transforms
the days. And in the isolation of our bedroom, we have matter
to think and dream beyond the routine of everyday life.
“We cooked” this show, sometimes on low heat, others in great
boiling, but after many demands, we conceived this “delicacy”,
now ready to serve, and that we share with you.

Senior Troupe

The work developed by the senior Troupe (an intergenerational space for artistic training and personal valuation) has
allowed participants to (re) valorize their identity, which can
be expressed in expressions such as: “I can ... | I like ... | I want
to ... | I am
They are experienced and vivid people, interested in having
fun, walking, learning, defending the right to active citizen
participation, public spaces and performative spaces. They are
characterized not only by joy but also by the generosity and
the ease with which they expose themselves and take risks in
new and difficult territories, such as the performative and circus arts.
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Terça-feira/Tuesday 1, 22h30

Terça em Fado -

5€

Quarta-feira/Wednesday 2, 22h30

A DESIGNAR

Quinta-feira/Thursday 3, 22h30

Tudo isto é Fado com Marifá -

5€

Sexta-feira/Friday 4, 22h30

Samba à Mesa -

Entrada Livre

Sábado/Saturday 5, 22h30 -

Cumbia Dub Fest -

Entrada Livre

Domingo/Sunday 6, 22h30

Nahuel Colectivo -

Entrada Livre

Segunda-feira/Monday 7, 22h30 -

Clube do Choro de Lisboa -

Entrada Livre

Terça-feira/Tuesday 8, 22h30

Terça em Fado -

5€

Quarta-feira/Wednesday 9, 22h30
*STAND UP MUSICAL
Com DIKO(AKA BRUNO SCHIAPPA)- 5€

Quinta-feira/Thursday 10, 22h30

Tudo isto é Fado com Marifá -

5€

Sexta-feira/Friday 11, 22h30

Samba à Mesa -

Entrada Livre

Sábado/Saturday 12, 22h30

TropiKaoz -

Entrada Livre

Domingo/Sunday 13, 22h30

AfroCumbia -

Entrada Livre

Segunda-feira/Monday 14, 22h30

Clube do Choro de Lisboa -

Entrada Livre

Terça-feira/Tuesday 15, 22h30

Terça em Fado -

5€

Quarta-feira/Wednesday 16, 22h30

A DESIGNAR

Quinta-feira/Thursday 17, 22h30

Tudo isto é Fado com Marifá Sexta-feira/Friday 18, 22h30

Samba à Mesa -

Entrada Livre

Sábado/Saturday 19, 22h30 -

TropicalSismo -
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Entrada Livre

5€

JANEIRO

Domingo/Sunday 20, 22h30 -

Baile Ska | Natty Bo -

Entrada Livre

Segunda-feira/Monday 21, 22h30

Clube do Choro de Lisboa -

Entrada

Livre

Terça-feira/Tuesday 22, 22h30

Terça em Fado -

5€

Quarta-feira/Wednesday 23, 22h30 -

A DESIGNAR

Quinta-feira, dia 24, 22h30 -

Tudo isto é Fado com Marifá -

5€

Sexta-feira/Friday 25, 22h30

Samba à Mesa -

Entrada Livre

Sábado/Saturday 26, 22h30
Domingo no Mundo |
AncestroFuturismo -

Entrada Livre

Domingo/Sunday 27, 22h30 -

Tropical Groove -

Entrada Livre

Segunda-feira/Monday 28, 22h30 - C

lube do Choro de Lisboa -

Entrada Livre

Terça-feira/Tuesday 29, 22h30 -

Terça em Fado -

5€

Quarta-feira/Wednesday 30, 22h30

A DESIGNAR

Quinta-feira/Thursday 31, 22h30 -

Tudo isto é Fado com Marifá -

5€

22
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www.chapito.org/agenda

CHAPITÔ À MESA
É ano novo, e as festas já passaram.
Agora, Janeiro toma conta dos nossos sentidos e com
os seus dias frios, faz-nos desejar o calor e o aconchego
do bom convívio e da boa mesa.
No Chapitô à Mesa esperamos por todos os que fazem da
mesa, os momentos de convívio e prazer
que se repetem por todo o ano.
Venha-nos visitar! A equipa do Chapitô à Mesa

RESERVAS: Tel: 218875077 - chapitoamesa@gmail.com

Media Partners

CMYK
0.94.84.0

